
PROVOZ ŠKOLY OD PONDĚLÍ 17. 5. 2021  
Organizace vyučování 
1. stupeň – prezenční výuka všech ročníků 

 

2. stupeň – prezenční a distanční výuka s následující rotaci - (střídání) po týdnu 

                                                    

                       17. 5. – 21. 5.  – žáci 6. ročníku a 8. ročníku – distanční výuka (doma) 

                                                - žáci 7. ročníku a 9. ročníku – prezenční výuka (ve škole) 

 

Pozn.: Ve všech ročnících budou hodiny TV směřovány pouze na cvičení venku a hodiny 

            hudební výchovy budou probíhat bez zpěvu.  

 

Testování 
Žáci 1. stupně budou testováni 1x týdně (pondělí) ve svých učebnách, žáci 2. stupně 2x týdně (pondělí a 

čtvrtek) v učebnách, které budou k testování určeny, a to vždy před zahájením výuky. 

K testování budou použity samoodběrové antigenní testy. Pracovníci školy jsou při testování oprávněni 

pouze asistovat, ne testování provádět. 

Testování je dobrovolné, je však podmínkou k tomu, aby se žáci mohli prezenčně vzdělávat. 

Pokud nesouhlasíte s testováním svého dítěte, oznamte prosím tuto skutečnost co nejdříve třídnímu učiteli a 

do školy dítě neposílejte. Vaše dítě se v takovém případě prezenčně vzdělávat nemůže, z prezenční výuky 

musí být omluveno a bude dostávat úkoly. Na konkrétních podmínkách se s Vámi dohodne třídní učitel. 

V době, kdy je zbytek třídy vzděláván prezenčně, nejsou pedagogičtí pracovníci povinni s takovým žákem 

vést distanční výuku. 

Testování se nemusí zúčastnit žáci, kteří nemoc COVID-19 prodělali a jsou po nemoci 90 dní od prvního 

pozitivního PCR testu. Toto je nutné doložit třídnímu učiteli písemnou formou (potvrzení o pozitivním 

testu nebo od lékaře). Po uplynutí lhůty 90 dní je třeba se ihned následující testovací den zapojit 

do testování. Testování se také nemusí zúčastnit žáci, kteří mají negativní PCR test ne starší než 48 hodin. 

Doporučujeme Vám shlédnout návody pro provedení samoodběrového testu: test SINGCLEAN . 

 

Žáci se ve škole mohou v přítomnosti pedagogického pracovníka otestovat také vlastním testem, 

který je schválen MZ: https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ 
      

Příchody do školy 

V šatnách se žáci nezdržují a jednotlivě odcházejí do svých kmenových tříd. 

 

Školní jídelna 
Stravování je zajištěno, obědy se budou vydávat v době od 11,00 hodin do 14,00 hodin. Pro žáky na 

distanční výuce se budou obědy vydávat pouze do jídlonosičů u výdejního pultu ve ŠJ v době od 14,00 

hodin do 14,10 hodin (tito žáci si jídlo musí odnést domů). 

  

Hygienická opatření 

Pro prezenčně vzdělávané žáky platí na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 

přísná režimová opatření: 

 žáci musí mít dýchací cesty po celou dobu pobytu ve škole chráněny zdravotnickou rouškou, nebo 

respirátorem bez výdechového ventilu 

 testování antigenními testy 

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v důvodných případech (např. 

individuální konzultace rodič-žák-učitel) po ohlášení a za dodržení režimových opatření – respirátor, 

desinfekce rukou a zákaz kontaktu se žáky. 

  

Informace k nástupu žáků do školy naleznete také na stránkách https://www.msmt.cz/ 
  

V Napajedlích   13. 5. 2021 

 

PaedDr. M. Veselý 

ředitel školy 
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